
U C H W A Ł A    Nr  250/LI/2014

    Rady Miejskiej w Gostyninie

       z dnia  09 maja 2014 roku

w sprawie:    dokonania  darowizny  nieruchomości położonej  w  Gostyninie, przy 

         ul. Dybanka  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  działki  1152/28       

           o powierzchni  0,0579 ha  na  rzecz  Skarbu Państwa na cel publiczny.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  a   ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 ust. 2 i  2 a w związku z art. 11

ust. 2, art. 6 pkt  4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami

(Dz. U. z 2014 r., poz. 518 j.t.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co nastepuje:

§ 1 

 Wyraża   się   zgodę   na   dokonanie   darowizny nieruchomości, położonej w Gostyninie

przy  ul.  Dybanka,  oznaczonej   numerem ewidencyjnym działki  1152/28  o  powierzchni

0,0579 ha, na której zlokalizowane jest urządzenie melioracji wodnych podstawowych –

część lewego wału rzeki Skrwa Lewa, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi

księgę wieczystą PL1G/00006531/9, na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny w związku z

planowaną inwestycją pn. „Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota

na rzece Skrwie Lewej w m. Strzałki gmina Gostynin” 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  Jolanta Syska - Szymczak



                                                 U Z A S A D N I E N I E

W dniu 05 grudnia 2013 roku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Warszawie Oddział w Płocku zwrócił się do Burmistrza Miasta Gostynina  z wnioskiem

o geodezyjne wydzielenie i  nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości

położonej w Gostyninie przy ul.  Dybanka,  oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152/28

o  powierzchni  0,0579  ha,  na  której  zlokalizowane  jest  urządzenie  melioracji  wodnych

podstawowych - część lewego wału rzeki Skrwy na rzecz Skarbu Państwa, na cel publiczny.

Prośbę  uzasadniono  tym,  iż  Wojewódzki  Zarząd Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych

w Warszawie planuje opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.”Utworzenie

rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w  m. Strzałki

gmina Gostynin. Jednym z elementów zadania jest uszczelnienie istniejącego lewego wału

rzeki Skrwa Lewa. Planowana inwestycja przyczyni się do dużego wzrostu bezpieczeństwa

powodziowego mieszkańców Gostynina poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi

przy wysokich stanach wody w rzece Skrwie Lewej i dużym natężeniu przepływów w jej

korycie.

Darowizna zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami następuje dla zrealizowania celu publicznego.

W  rozumieniu  cytowanej  ustawy  celem  publicznym  jest  budowa  oraz  utrzymywanie

obiektów  i  urządzeń  służących  ochronie  środowiska,  zbiorników  i  innych  urządzeń

wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią,

a  także  regulacja  i  utrzymywanie  wód  oraz  urządzeń  melioracji  wodnych  będących

własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Darowizna  nieruchomości  na  rzecz  Skarbu  Państwa  prowadzi  do  pomniejszenia

majątku gminy, wobec czego jej dokonanie może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Radę,

z uwagi na charakter regulacji z art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 


